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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 
pentru ocuparea posturilor de execuție,  vacante,  pozițiile 29 și 34 

la Serviciul Coordonare și Implementare Cerințe de Reziliență  
din cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă 
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crt. 

 
TEMATICĂ 

 

 
BIBLIOGRAFIE 

1 

Protecția civilă în România: Dispoziții generale, 
Organizarea protecției civile, Drepturile și obligațiile 
cetățenilor, Atribuții și obligații privind protecția 
civilă, Pregătirea pentru protecția civilă, Protecția 
populației și a bunurilor materiale, Limitarea și 
înlăturarea urmărilor situațiilor de protecție civilă. 

Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 
 

2 

Organizarea, funcționarea și principalele atribuții 
ale Departamentului pentru Situații de Urgență. 

Ordonanța de urgență nr. 1/2014 privind unele 
măsuri în domeniul managementului situațiilor de 
urgență, precum și pentru modificarea și 
completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind SNMSU, 
cu modificările și completările ulterioare 

3 

Sistemul National de Management al Situațiilor de 
Urgență: Dispoziții generale; Organizarea Sistemului 
National; Atribuțiile componentelor Sistemului 
National; Asigurarea resurselor umane, materiale și 
financiare. 

Ordonanța de Urgență  nr. 21/2004 privind 
Sistemul Național de Management al Situațiilor de 
Urgență, cu modificările și completările ulterioare 

4 

Managementul tipurilor de risc: Dispoziții generale; 
Autorități responsabile pe tipuri de risc, Domenii de 
acțiune, Comandantul acțiunii și comandantul 
intervenției, Repartizarea funcțiilor de sprijin, 
Dispoziții finale, Tipuri de risc, riscuri asociate, 
autorități responsabile și domeniile de acțiune, Lista 
activităților specifice care se îndeplinesc în cadrul 
funcțiilor de sprijin. 

HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor 
de risc, cu modificările și completările ulterioare 

5 

Comitetul național pentru situații speciale de 
urgență 

HG nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea 
și componența Comitetului național pentru situații 
speciale de urgență, cu modificările și completările 
ulterioare 

NESECRET 

 

 



2 
 

Nr. 
crt. 

 
TEMATICĂ 

 

 
BIBLIOGRAFIE 

6 

Dispoziții generale, Îndatoririle și drepturile cadrelor 
militare, Proveniența ofițerilor, maiștrilor militari și 
subofițerilor, Acordarea gradelor și înaintarea 
cadrelor militare în gradele următoare, Degradarea 
militară, scoaterea din și reluarea în evidența militară 
a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor, 
Aprecierea, încadrarea și promovarea în funcție a 
cadrelor militare, Limitele de vârstă și stagiile minime 
în grad. 

Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor 
militare, cu modificările și completările ulterioare 

7 
 

Organizarea și funcționarea Ministerului 
Afacerilor Interne. 

Ordonanța de Urgență nr. 30/2007 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor 
Interne, cu modificările și completările ulterioare 

8 

Regulamentul de organizare și funcționare a 
Direcției Generale pentru Protecție Civilă. 

Ordinul  ministrului afacerilor interne  nr. 
93/2021 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Direcției Generale 
pentru Protecție Civilă 

9 

Standardele naționale de protecție a informațiilor 
clasificate în România: Dispoziții generale, 
Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri 
minime de protecție specifice claselor și nivelurilor 
de secretizare, Reguli generale privind evidența, 
întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, 
manipularea, transportul, transmiterea și 
distrugerea informațiilor clasificate. 

HG 585/2002 pentru aprobarea standardelor 
naționale de protecție a informațiilor clasificate în 
România, cu modificările și completările ulterioare 

10 
Angajamentul de creștere a rezilienței asumat de 
șefii de state și guverne la întâlnirea Consiliului Nord-
Atlantic din Warsaw, 8-9 Iulie 2016.  

Commitment to Enhance Resilience, 8 Joule. 
20161 

11 
Angajamentul consolidat în domeniul rezilienței 
asumat de șefii de state la Summitul NATO de la 
Bruxelless din 14 iunie 2021. 

Strengthened Resilience Commitment, 14-Jun.-
20212  

 

 

                                                           
1 https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133180.htm?selectedLocale=en  
2 https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_185340.htm  
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